Závěry letní rady AŘZŠ – 23. 8 2022 Nechory

1. Příprava 56. VH
Letní rada schvaluje konání 56. valné hromady AŘZŠ ve dnech 19.- 21. října 2022
v prostorách hotelu VZ Špindlerův mlýn. Přihlášky budou zveřejněny nejpozději
do poloviny září – zodpovídá L.Zajíc, T.Hájek, R.Chalupa
2. Organizační záležitosti – kancelář, administrativa, účetnictví
V rámci AŘZŠ bude oddělena funkce administrativní a účetní. Cílem bude získat
profesionálního tajemníka Asociace, který by převzal administrativu organizace a
komunikaci se členy a veřejností. Je nutné zajistit finanční prostředky pro tuto pozici.
Do doby zajištění této pozice bude provoz kanceláře zajišťovat Rada AŘZŠ. Úředním
dnem bude pátek 10:00 – 15:00.
Současně je třeba dovybavit kancelář potřebnou kancelářskou technikou.
Na základě rozhodnutí Rady končí jako účetní paní Pavlína Šubrová, kterou nahradí
Veronika Štimačová, a to od 1.9.2022. – odpovídá L. Zajíc a Rada Asociace.
3. PR - web, zpracování propagačních materiálů
Je zpracován propagační leták, který bude k dispozici všem členům Rady a RZ pro
propagaci Asociace. – odpovídá L.Špittová
Facebooková stránka bude intenzivněji využívána, a to včetně sekce Rady – odpovídá
L.Špittová
Webové stránky budou obsahovat více aktuálních informací. Rozšíří se počet editorů.
Všichni členové Rady a zástupce KEŘ budou moci přispívat do části webu, která se týká
aktuálního dění v Asociaci – odpovídá L.Zajíc a T.Hájek
4. Regionální zástupci a členská základna – působení v regionech, nástroje…
Regionální zástupci budou i nadále aktivizovat školy ve svém okolí s cílem rozšíření
členské základny. Budou hledat konkrétní funkční formy komunikace pro rychlejší
výměnu informací (WhatsApp a pod). Regionální zástupci se pokusí v daném regionu
navázat spolupráci s MAS a dalšími organizacemi zabývajícími se vzděláváním.
– odpovídají regionální zástupci.
5. KEŘ (Klub emeritních ředitelů)
I nadále budou pracovat s členskou základnou bývalých ředitelů. Uspořádají online
setkání a následně i osobní setkání před příští VH. KEŘ bude nadále pracovat i s řediteli,
kteří jsou v důchodovém věku a chystají se odejít na zasloužený odpočinek (KEŘík)

6. Energie, financování …
Vzhledem k velmi nepříznivé až katastrofické situaci ve výhledu nákladů na energie v
rámci provozu škol, apelujeme na nejvyšší orgány státní správy o řešení problému.
Není v moci ředitelů škol a asi ani v moci zřizovatelů, aby vzniklou situaci vyřešili v rámci
svých kompetenci a současných finančních zdrojů. Není možné, aby několikanásobné
navýšení cen energii samosprávy zvládly a ustály.
V oblasti ONIV dochází k nadměrnému čerpání prostředků z důvodu nárůstu placení
„nemocenské“. Vede to k nedostatku prostředků na ostatní položky (pomůcky,
učebnice, DVPP, výuka plavání…). Přesun potřebných financí z prostředků na platy
považujeme za nevhodné řešení. Tento postup popírá deklarovaný nárůst platů
pedagogů. Požadujeme navrácení výše ONIV pro příští rok nejméně na úroveň roku
2021.
Pro řádné hospodaření s finančními prostředky doporučujeme umožnit školám
poslední převody mezi mzdovými prostředky ještě ke konci kalendářního roku,
a to alespoň v měsíci listopadu.
I nadále upozorňujeme na nutnost navyšování platů nepedagogických pracovníků,
a to i v dalším období.
Za nevhodné považujeme, pokud se ve mzdových tabulkách objevují částky, které
jsou pod hranicí minimální mzdy.
Upozorňujeme na nezbytnost navyšování některých plateb (obědy, školní družina…)
s ohledem na výrazný nárůst cen surovin a energií. Tato situace může vyvolat celou
řadu návazných problémů.

7. Ostatní
Rada a regionální zástupci byli seznámeni s návrhem na parametrizaci asistentů
pedagoga. Blíže se seznámíme s návrhy na úpravu a připomínky odešleme MŠMT.
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